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EMENTA. CONSULTA. UTILIZACAO DE RECURSOS DE 
ROYALTIES. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os Conselheiros 
do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, reunidos 
em Tribunal Pleno, per unanimidade, nos termos da Proposta de Decisao n° 
704/2012-CSSL do relator, Conselheiro Substitute SOUSA LEMOS, e em 
conformidade com a Ata de Julgamento, ACORDAM em conhecer da presente 
consulta, uma vez preenchidos os requisites de admissibilidade, para, no merito, 
responder ao consulente que as receitas oriundas dos royalties nao podem ser 
empregadas no pagamento de pessoal, seja diretamente ou mediante terceirizacao. 

Sala das SessOes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado 

?r"  117 

Cons.a Maria Teresa F. Garrido, Presidente 

de Goias, em 

Cons. Sebastian Monteiro 

Cons. Franc' f Jose Ramos Cons. I-tonor Cruvinel 

"Nor\ 

Cons. Subst. Sousali emos Relator 

Fui presente: 
	 Ministerio ublico de Contas. 
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PROPOSTA DE DECISAO N° 704/2012-CSSL 

EMENTA. CONSULTA. UTILIZA00 DE RECURSOS DE 
ROYALTIES. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 

I. RELATORIO  

Trata-se de consulta formulada pelo senhor Andre Luiz Guimaraes 
Vieira, prefeito de Cagu, sobre a utilizagao da receita de royalties para pagamento 

de outras despesas de pessoal. 

A consulta encontra-se instruida corn parecer juridico (fls. 3/5). 

Remetido o feito a Divisao de Documentagao e Biblioteca, foi 
informado que nao ha resposta a consultas sobre o terra. 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestao emitiu parecer, opinando 
pela possibilidade de se utilizar recursos de royalties para pagamento de contratos 
de terceirizagao de mao-de-obra (fls. 16/21), no que foi acompanhada pelo Ministerio 
POblico de Contas (fls. 22/7). 

Vieram-me conclusos os autos para julgamento. 

E, ern sintese, o relatorio. 

II. PROPOSTA DE DECISAO  

Cuida-se de consulta formulada pelo senhor Andre Luiz Guimaraes 
Vieira, prefeito de Cagu, sobre a utilizagao da receita de royalties para pagamento 

de outras despesas de pessoal. 

Preliminarmente, cumpre observar o preenchimento dos requisitos 
de admissibilidade das consultas (art. 31 e 32 da Lei n° 15.958/07 - LOTCM). 

A consulta, para ser conhecida, deve revestir-se de carater abstrato, 
extrapolando-se os limites do caso concreto, tendo ern vista que as decisbes ern 
consulta tern como corolario o efeito normativo (art. 31, §3°, LOTCM). 

Quanto ao merit°, verifico que a quaestio é singela e cinge-se a 
saber se é juridicamente eficaz aplicar os recursos oriundos dos royalties ern 

pagamento de "outras despesas de pessoal". 

Tenho por mim que a resposta e desenganadamente negativa. 

Isso porque o art. 8° da Lei n° 7.990/89, corn a redagao dad9,  pefA 
Lei n° 8.001/90 veda a aplicagao dos recursos de royalties em pagamento de divida 

e no quadro permanente de pessoal. 

Ora, se a lei veda a utilizagao dos recursos oriund 	 dos royalties 
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para pagamento dos servidores do quadro permanente, corn muito mais propriedade 
proibe a sua utilizacao para quitacao de contratos de terceirizacao, sobre os quais a 
Lei de Responsabilidade Fiscal dedicou disciplina especifica ao determinar que, se 
referirem a substituicao de servidores, devem essas despesas serem contabilizadas 
como "outras despesa de pessoal", apesar de que, sob o ponto de vista contabil, 
sejam classificadas como "servicos de terceiros". 

Com essa medida, a LRF determinou expressamente que, para 
efeito de limites de despesas corn pessoal, nao tern relevancia a classificacao 
contabil, mas a natureza da despesa que, ao se referir a substituicao de servidores, 
tern obrigatoriamente de ser classificada contabilmente como "outras despesas de 

pessoal". 

A receita oriunda de royalties tem urn tratamento juridic° 
diferenciado, na medida em que a sua aplicacao nao é totalmente livre, nao devendo 
ser aplicada no pagamento de dividas, nem ern despesas de pessoal, tendo em 
vista que esses recursos, por serem finitos, devem estar vinculados a projetos e 
programas de investimentos, o que mitiga a discricionariedade no seu emprego pelo 
Poder Public°. 

Ante o exposto, proponho ao Tribunal que conheca da presente 
consulta, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no merit°, 
responder ao consulente que as receitas oriundas dos royalties nao podem ser 
empregadas no pagamento de pessoal, seja diretamente ou mediante terceirizacao. 

Goiania/GO, em 

Cons. Substituto SOUSA LEMOS 

Relator 
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